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NAUK O GLASBI Sodražica 

Učiteljica: Emina Kuhar, prof. gl. 

 

Učenci NAUKA O GLASBI lepo pozdravljeni. 

Od 23. marca 2020 dalje boste na spletni strani GŠ Ribnica dobili 

tedenske napotke za delo - učenje doma pri predmetu NAUK O GLASBI. 

 

Prejšnji teden ste prvič samostojno reševali naloge in upam, da niste imeli 

težav. Rešeno stran 36 v učbeniku ter predelano današnjo snov (str. 39 in 

40) slikajte ali skenirajte in mi pošljite v pregled na mail: emina.kuhar@gs-

ribnica.si. Pošljite mi tudi domače naloge, ki niso bile še pregledane, se 

bom potrudila pregledati sproti, da boste vedeli, ali delate prav. Lahko mi 

tudi pišete kadarkoli na mail, v kolikor imate težave pri reševanju nalog. 

 

5. razred NOG (1. april 2020) 

A) PONOVIMO - Obrnitve durovega trozvoka, učbenik MG 5/ str. 29 in 

31: Trozvok, ki ga sestavljata dve terci, ima poleg osnovne oblike še 

dve obrnitvi. Pri obrnitvah najprej prestavimo spodnji ton trozvoka 

(kvintakorda) oktavo višje (primer v učbeniku: c1 gre v c2) in tako 

dobimo najprej prvo obnitev (sekstakord). Nato ponovno prestavimo 

najnižji ton oktavo višje (primer v učbeniku: e1 prestavimo gor v e2) in 

tako dobimo še 2. obrnitev (kvartsekstakord). 
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B) OBRNITVE MOLOVEGA KVINTAKORDA – MOLOV SEKSTAKORD  

(učbenik str. 39) 

• Pri obrnitvi molovega kvintakorda je postopek enak, le intervala terce 

sta zamenjana. Molov sekstakord  dobimo tako, da molovemu 

kvintakordu prestavimo najnižji (osnovni) ton oktavo višje (primer v 

učbeniku: ton c1 se prestavi gor v c2).  

• Zgradba : 
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• Sedaj pa analiziraj skladbo »Modra reka« : 

- V kateri tonaliteti je napisana? 

- Obkroži prve 3 tone in ugotovi kateri akord se pojavi na začetku! 

- Pesem najprej izvajaj parlato, nato jo še zapoj (pomagaj si z 

inštrumentom). 

- Prve tri tone večkrat zapoj navzgor in s tem slušno utrdi molov 

sekstakord. 

 

• Nadaljuj z nalogo štev. 1: Akord postaviš v osnovno obliko tako, da 

poiščeš »štrleči« ton in ga postaviš oktavo nižje. 

• Pri nalogi štev. 2 postavi na dane tone molov sekstakord. Najprej 

napiši v3, nato pa nad njo še postavi č4. 

• Obrni stran v učbeniku in reši še nalogo štev. 4: najprej lahko izločiš 

vse akorde, ki nimajo zgoraj č4, nato pri ostalih preveri intervale in 

obkroži m6. 
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C) Izvajaj in utrjuj RITMIČNE VAJE na strani 69, štev. 7, 8, 9 in 10. 

 

D) Vadi petje MELODIČNIH VAJ na strani 64, štev. 10, 11, 12 in 13: 

• najprej izvajaj PARLATO (branje not v ritmu); 

• mel. vajo zapoj (pomagaj si z inštrumentom). 

 

D) DOMAČE NALOGE : stran 77 – v celoti. 
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